บทที+ 1
ทําสิ+งที+เป็ นไปไม่ ได้ ให้ เป็ นไปได้
เรื+องราวของพระองค์
นีkเป็ นเรืkองราวชีวิตจริงของบุคคลนิรนามจํานวนหนึkงทีkเกลัง ซึkงเป็ นเรืkองราวของพระองค์
อย่างแท้ จริง ครังS แล้ วครังS เล่าทีkเราพบกับสิkงทีkเป็ นไปไม่ได้ และครังS แล้ วครังS เล่าทีkพระเจ้ า
ปรากฎเพืkอสอนเรา ว่านีkเป็ นเรืkองเกีkยวกับพระองค์ ไม่ใช่เรา
พระเยซูทรงมองดูพวกเขาและตรัสว่า
“สําหรับมนุษย์ก็เป็ นไปไม่ได้
แต่สําหรับพระเจ้ าทุกสิkงเป็ นไปได้ ”
มัทธิว 19:26 TNCV
พระเจ้ า เป็ นไปไม่ ได้ !
เรืkองทังS หมดนีเS ริkมต้ นอย่างไร? ฉันจําได้ ว่าฉันไม่สามารถหยุดร้ องไห้ ได้ ในขณะทีkเดินจาก
ถนนซิมซ์ ไปทีkซอยโลรองยีkสิบสามย่านเกลัง ทางเดินสั Sน ๆ แต่นํ Sาตาดูเหมือนจะใช้
เวลานานกว่าจะหยุดไหล พระเจ้ ากําลังตรัสลงไปในหัวใจของฉันเกีkยวกับผู้หญิงเหล่านี S
ทีkมีสําเนียงเหมือนกับมาจากบ้ านเกิดของฉัน ครังS แรกทีkได้ ยิน ฉันไม่เข้ าใจว่าผู้หญิง
เหล่านีกS ําลังทําอะไรในย่านนีขS องสิงคโปร์ ฉันตั Sงคําถามอยู่ในใจว่า “ทําไมผู้หญิงเหล่านี S
ถึงอยู่ทีkนีk?” ทันใดนันS พระเจ้ าก็เผยให้ ฉันเห็น พวกเธออยู่ในธุรกิจการค้ าประเวณี
ปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) นัkนคือตอนทีkฉันไปเกลังครังS แรกเพืkอเรียนพระคัมภีร์กับ
องค์กรอนุชนเพืkอพันธกิจ (วายแวม) ห้ าเดือนต่อมาฉันกําลังจะจบหลักสูตรและดีใจทีk
ในทีkสุดจะได้ ออกจากเกลัง สถานทีkทีkเต็มไปด้ วยความเจ็บปวดและความทุกข์ใจ ฉันเคย
คิดว่าทางทีkดีทีkสุดคือ ‘หนี’ วิkงไปให้ ไกลและปิ ดตาของฉันไว้ เพราะฉันไม่ร้ ูว่าจะช่วย
ผู้หญิงเหล่านีไS ด้ อย่างไร
ในขณะเดียวกันฉันก็ร้ ูสึกว่าพระเจ้ าประสงค์ให้ ฉันริเริkมพันธกิจเกลัง เหมือนกับโมเสส
ในพระคัมภีร์ทีkพยายามวิkงหนีการทรงเรียกจากพระเจ้ า ฉันบอกกับพระเจ้ าถึงความท้ า
ทายทุกอย่างในชีวิตของฉัน ซึkงสะกดได้ ชัดว่า ‘เป็ นไปไม่ได้ ’ ไม่ว่าจะเป็ นสถานการณ์ใน
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ครอบครัว การขาดประสบการณ์ ความรู้ทางศาสนศาสตร์ ทีkไม่เพียงพอ และความขาด
แคลนด้ านการเงิน
ยิkงไปกว่านันS ยังมีโอกาสมากมายทีkดึงดูดให้ ฉันกลับไปทํางานในวงการธุรกิจอีกครังS
และการรับใช้ ในฐานะผู้รับใช้ ก็เป็ นสิkงสุดท้ ายทีkอยู่ในหัวของฉัน การทํางานในวงการ
ธุรกิจไม่เพียงสร้ างความมันk คงทางการเงินให้ กับตัวฉันและคนอืkน ๆ เท่านันS ยังเป็ นการ
ทําตามความใฝ่ ฝันของฉันด้ วย
แต่พระเจ้ าทรงท้ าทายฉันด้ วยคําถามว่า “หัวใจของคุณอยู่ทีkไหน และอะไรคือแรงจูงใจ
ทีkอยู่เบื Sองหลังแผนการของคุณ”
คําถามของพระองค์ทิkมแทงถึงขั Sวหัวใจของฉัน ตั Sงแต่เป็ นคริสเตียน ความเป็ นจริงแห่ง
พระคุณและพระเมตตาของพระเจ้ าทีkเปลีkยนแปลงเราได้ นันS สําแดงให้ ฉันเห็นว่า ความ
หวังในพระคริสต์สามารถนําเราฟั นผ่าทุกสถานการณ์ในชีวิตได้ ฉันได้ รับพระพรอย่าง
แท้ จริงทีkได้ สมั ผัสกับความหวังนีใS นชีวิตของฉัน และฉันรู้ ว่าพระองค์ทรงมอบภาระใจ
สําหรับคนเกลังในหัวใจของฉัน เพืkอให้ พวกเขาสามารถเห็นความหวังนีไS ด้ ในชีวิตของ
พวกเขาเช่นกัน
ฉันรํkาไห้ ต่อหน้ าพระเจ้ า เมืkอเผชิญหน้ ากับพระเจ้ าผู้เปีk ยมด้ วยความรัก ผู้ทรงรู้ ความคิด
ในส่วนลึกทีkสุดและจิตใจของฉันทีkมีต่อผู้หญิงเกลัง ฉันจึงตอบสนองด้ วยการยอมจํานน
มอบแผนการทังS หมดของฉันแด่พระองค์ หากพระองค์ต้องการทังชี
S วิตของฉันให้ ถวาย
ตัวรับใช้ พระองค์ในพันธกิจนี S ก็ให้ เป็ นเช่นนันS
ฉันแสวงหาคําปรึกษาของพระเจ้ าเป็ นเวลาสามเดือน ฉันไม่ร้ ูว่าจะช่วยผู้หญิงเกลังได้
อย่างไร นอกจากนีฉS ันยังกลัวทีkจะถูกเข้ าใจผิดว่าเป็ นหนึkงในผู้หญิงเหล่านี S หากฉันต้ อง
เดินลําพังบนถนนเส้ นนีใS นขณะทําพันธกิจ
“ไม่ มีวันที+คุณจะเดินอย่ างโดดเดี+ยว”
ในช่วงเวลานันS ฉันนอนไม่ค่อยหลับ หลังจากคืนหนึkงทีkนอนกระสับกระส่าย ฉันตืkนก่อน
รุ่งสาง และไปทีkห้องอ่านหนังสือซึkงเป็ นทีkทีkปกติแล้ ว ฉันจะมาใช้ เวลาอธิษฐานและ
แสวงหาพระเจ้ า เป็ นเวลาห้ าปี ทีkฉันไม่เคยสังเกตบางสิkงในห้ องนั Sนมาก่อนจนกระทังk เช้ า
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วันนันS บนโต๊ ะทํางานมีเสื Sอลิเวอร์ พูลของสามีฉันวางอยู่ และมีประโยคประดับบนเสื Sอว่า
“ไม่ มีวันที+คุณจะเดินอย่ างโดดเดี+ยว”
ฉันรู้ว่าพระเจ้ ากําลังบอกฉันอย่างชัดเจนว่า พระองค์จะทรงเดินไปกับฉันตลอดทางของ
การแบ่งปันความรักของพระองค์แก่ผ้ หู ญิงเกลัง แม้ จะมีการรับรองเช่นนี S ฉันก็ยงั คงพบ
กับความท้ าทายและการทดลองมากมาย องค์กรวายแวมและคริสตจักรต่างๆ ในเกลัง
ปฏิเสธข้ อเสนอของฉันในการทําพันธกิจนี S เนืkองจากพวกเขารู้สึกว่ายังไม่พร้ อม บางคน
รวมถึงตัวของฉันเองเริkมตังคํ
S าถามว่า พระเจ้ าทรงเรียกให้ ฉันทําพันธกิจกับผู้หญิงเกลัง
จริง ๆ หรือเปล่า
บ่ายวันหนึkง ขณะทีkกําลังเดินทางไปกับเคลวิน สามีของฉันในรถของเรา ฉันอุ้มเดวิด ลูก
ชายคนโตวัยสามขวบไว้ ในอ้ อมแขน เผชิญหน้ ากับความเป็ นจริงทีkยากลําบากจากการ
ถูกปฏิเสธจากผู้คนทีkฉันเคยคิดว่าสามารถพึkงพาได้ ฉันรู้สึกหนักอึ Sงและเหมือนถูก
เหยียบยํkา ฉันจะทําอย่างไรหากไม่มีแม้ กระทังk ทีkจะอยู่ในเกลัง ทันใดนันS มีรถคันหนึkงตัด
เข้ ามาในเลนของเราและตรงด้ านหลังของรถ ฉันก็เจอกับประโยคนีอS ีกครังS ว่า “ไม่ มี
วันที+คุณจะเดินอย่ างโดดเดี+ยว”
จิตวิญญาณของฉันได้ รับการยกชูขึนS และในทีkสุดฉันก็บอกกับพระเจ้ าว่า “ตกลง” โดยมี
เงืkอนไขข้ อเดียว คือพระองค์จะเป็ นผู้จัดเตรียมทุกสิkงทีkจําเป็ น เพืkอฉันจะสามารถตั Sงใจ
ทําพันธกิจรับใช้ ผ้ คู นทีkเกลัง
และพระองค์ก็ทรงทําเช่นนันS ไม่นานองค์กรวายแวมก็ติดต่อฉันเพืkอพูดคุยเกีkยวกับงาน
พันธกิจ ในช่วงยุคแรกของพันธกิจเกลัง มีเงินหลังk ไหลเข้ ามาอย่างน่าอัศจรรย์ ซึkงเป็ น
จํานวนเงินตามทีkต้องการแม้ ว่าจะไม่ได้ บอกความต้ องการนีกS ับใคร ในช่วงหลายปี ทีk
ผ่านมา มีบางครังS ทีkฉันระดมทุนและผู้บริจาคส่งเงินมาให้ โดยไม่ทราบคําร้ องขอ พระ
เจ้ าทรงสัตย์ซืkอต่อพระสัญญาทีkพระองค์ทรงให้ อย่างแท้ จริง
เมล็ดพันธุ์แห่ งความเมตตา
พระเจ้ าทรงปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาและภาระใจไว้ ในหัวใจของฉัน เส้ นทางนี S
ไม่ใช่เรืkองง่ายสําหรับฉัน บ่อยครังS ทีkเต็มไปด้ วยยอดเขาสูงและหุบเขา หากพระเจ้ าไม่ได้
เดินกับฉัน ฉันคงไม่มีทางมาไกลถึงขนาดนี S เป็ นเวลาสิบสองปี ทีkดีในการรับใช้ พระเจ้ า
ในพันธกิจนี S
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ฉันจําเรืkองราวของอาหลิงได้ ดี เธอ
เป็ นผู้หญิงคนแรกในเกลังทีkพระเจ้ า
ใช้ ให้ ฉันรับใช้ เป็ นเวลาสามเดือนทีk
เกือบทุกเช้ าตอนแปดโมงครึkง เธอจะ
ยืนอยู่ด้านนอกห้ องเรียนของ
โรงเรียนพระคัมภีร์ทีkฉันเรียนอยู่ เพืkอ
ฟั งพวกเราร้ องเพลงเริkมวันของ
โรงเรียน เนืkองจากเคลวินและฉัน
จําเป็ นต้ องไปส่งเดวิดทีkศูนย์เลี Sยง
เด็กก่อน เราจึงเป็ นนักเรียนกลุ่ม
สุดท้ ายทีkต้องรีบเข้ าบ้ านพันธกิจ
ศรัทธา ทีkเป็ นชันS เรียนพระคัมภีร์
อาหลิงและฉันเริkมส่งยิมS ให้ แก่กันทุก
ครังS ทีkเราพบกันทีkทางเข้ า
ภายหลังเมืkออาหลิงรู้สึกไว้ ใจฉัน เธอ
ได้ บอกกับฉันว่าเพลงคริสเตียนทีk
นักเรียนร้ องนันS ได้ ปลอบโยนหัวใจ
ของเธอและบรรเทาความทุกข์ของ
เธอ

บ้ านพันธกิจศรัทธา (FMH)
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) เป็ นปี ทีk
บ้ านพันธกิจศรัทธา เสร็จสิ Sนโครงการสร้ างศูนย์แห่ง
ใหม่ “เรากลับมาทีkเกลังพร้ อมกับพันธกิจใหม่ทีkพระ
เจ้ ากําลังนําเราไป” เชสเตอร์ กล่าวขณะทีkพาฉันไปชม
รอบ ๆ อาคารหลังใหม่ และเสนอให้ พนั ธกิจเกลังมี
ทางเลือกในการใช้ สถานทีkเมืkอพื Sนทีkทีkศูนย์คริสเตียน
อากาเปไม่ว่างในการใช้ งาน ยิkงไปกว่านันS หลังจาก
สามปี ของการอธิษฐานให้ พนั ธกิจเกลัง บ้ านพันธกิจ
ศรัทธาไม่เพียงแค่ระดมสมาชิกร่วมร้ องเพลง
คริสต์มาสกับเราตังแต่
S ปี พ.ศ. 2555 - 2557 (ค.ศ.
2012 – 2014) แต่ยงั จัดเตรียมสถานทีkให้ ผ้ รู ้ องเพลง
คริสต์มาสมารวมตัวกันในช่วงหลายปี ทีkศูนย์คริส
เตียนอากาเปไม่สะดวก ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
(ค.ศ. 2017) ศูนย์คริสเตียนอากาเปแจ้ งกับเราว่า
โครงการปรับปรุงอาคารของพวกเขาจะเริkมในไม่ช้า
ดังนันS เราจึงย้ ายออกจากศูนย์คริสเตียนอากาเปเข้ า
มาอยู่ทีkบ้านพันธกิจศรัทธาในเดือนเมษายน พ.ศ.
2560 (ค.ศ. 2017) พระเจ้ านั Sนทรงแสนดีเพียงใดทีk
จัดเตรียมสถานทีkสําหรับพันธกิจเกลังไว้ ล่วงหน้ า!

อุปสรรคและรางวัล
แม้ ว่าก้ าวแรกๆ ของการสร้ าง
ความสัมพันธ์ดูเหมือนจะค่อนข้ าง
ราบรืkน แต่การเดินทางกับผู้หญิง
เหล่านีไS ม่ใกล้ เคียงกับความราบรืk น
เลย อันทีkจริงมันเป็ นสิkงทีkทําให้ ร้ ู สึกหมดพลังอย่างมากสําหรับทังที
S มงานและตัวฉันเอง

เช่น ผู้หญิงคนหนึkงได้ รับ “การช่วยเหลือ” จากการค้ าประเวณีและถูกส่งไปอยู่ทีkองค์กร
วายแวม เพืkอเข้ าเรียนในโรงเรียนพระคัมภีร์ เธอพยายามตัดความสัมพันธ์กับ “ลุง”
แฟนผู้เป็ นหนึkงในลูกค้ าของเธอ อย่างไรก็ตาม “ลุง” รู้เบอร์ มือถือของฉันจากโทรศัพท์
มือถือทีkเขาซื Sอให้ เธอ และเริkมส่งข้ อความคุกคามฉัน เพราะฉันได้ “แย่ง” ผู้หญิงคนนี Sไป
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จากเขา ทีkแย่ไปกว่านันS คือหลักสูตรการสร้ างสาวกต้ องล่าช้ าไปสองสัปดาห์ และในช่วง
เวลานีเS อง จู่ ๆ เธอก็เปลีkยนใจและต้ องการทีkจะออกไป และเธอก็จากไป… พร้ อมกับ
“ลุง” ซึkงมารออยู่หน้ าองค์กรวายแวม!
เมืkอต้ องเผชิญหน้ ากับความเสียใจและการถูกทรยศมากมาย ฉันถามตัวเองหลายครังS
ว่าคนเหล่านีจS ะเปลีkยนแปลงได้ จริง ๆ หรือ ในความเป็ นจริง ฉันจะเป็ นคนแรกทีkยอมรับ
ว่าการทีkตวั เองมีการศึกษาสูง ฉันเคยดูถูกผู้หญิงในการค้ าเช่นนี S ในขณะทีkฉันยอมรับ
ว่า มีเพียงพระเจ้ าองค์เดียวเท่านันS ทีkสามารถทําลายชุดความคิดทีkทําให้ ผ้ ูหญิงเหล่านี S
ติดกับ ฉันคงยอมแพ้ ไปแล้ ว หากพระเจ้ าไม่ได้ ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาต่อพวก
เขาในใจของฉัน
อุปสรรคนันS มีมากมาย แต่รางวัลก็เช่นกัน ในระหว่างการสร้ างความสัมพันธ์กับเจ้ าของ
ซ่องและหญิงเกลัง ฉันและทีมงานตั Sงใจทีkจะบันทึกวันเกิดของพวกเขาไว้ เพืkอเราจะ
สามารถฉลองวันเกิดให้ กับพวกเขาได้ เคลวินสามีของฉันพิมพ์รูปถ่ายวันเกิดของพวก
เขา ใส่กรอบและตกแต่งด้ วยลวดลายและข้ อความพิเศษให้ เป็ นของขวัญสําหรับพวก
เขา ในขณะทีkเราร้ องเพลงวันเกิดและอธิษฐานเผืkอ พวกเขาตอบรับด้ วยความเบิกบาน
ใจและรอยยิมS ทีkเต็มไปด้ วยความสุขบนใบหน้ า ซึkงไม่สามารถประเมินค่าได้ เลย มัน
อาจจะดูเหมือนสิkงเล็กน้ อยสําหรับเรา แต่สําหรับพวกเขามันมีความหมายมาก ไม่บ่อย
นักทีkพวกเขาจะมีโอกาสฉลองวันเกิดแบบนี S
ในช่วงแรก นอกจากถูกทรยศจากผู้หญิงเหล่านีแS ล้ ว ฉันยังต้ องเรียนรู้ทีkจะจัดการกับ
ปัญหาทีkเข้ ามากับทีมอาสาสมัครของฉันด้ วย พระเจ้ าทรงใช้ ทุกโอกาสเพืkอสร้ างฉันขึ Sน
รวมไปถึงการท้ าทายให้ ทบทวนและจดจ่อกับความคิดทีkว่าทําไมฉันถึงทําในสิkงทีkฉันทํา
จุดเริ+มต้ นที+ยากลําบาก
ฉันยังจําพันธกิจเกลังช่วงแรกๆ ในปี พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) ได้ ในช่วงทีkไม่ร้ ู ว่าจะเริkม
พันธกิจอย่างไร ฉันจึงตัดสินใจไปทีkเกลังสองครังS ต่อสัปดาห์ และหวังว่าพระเจ้ าจะให้
ความคิดหรือแรงบันดาลใจกับฉัน ตั Sงแต่ปี พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) ฉันทํางานใน
สิงคโปร์ เป็ นตัวแทนนําเข้ าสินค้ าจีน หลายครังS ฉันเดินเรืkอยเปืk อยไปตามถนนในเกลัง
แต่ “ถูกปลุก” ด้ วยเสียงโทรศัพท์จากลูกค้ าสอบถามเกีkยวกับราคาสินค้ า ช่างเป็ นความ
แตกต่างอย่างสิ Sนเชิงของชีวิตฉันกับผู้หญิงบนถนนเส้ นนี S งานทีkกําลังไปได้ สวยกับการ
ทําพันธกิจทีkดูไร้ หนทาง ทําให้ ฉันตังคํ
S าถามกับตัวเองอย่างหนักว่าทําไมถึงนําตัวเองมา
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อยู่ในจุดนี S ในใจของฉันคิดว่าทางทีkดีทีkสุด คือการเชิญผู้หญิงเหล่านี Sมาร่ วมทํากิจกรรม
เพืkอผูกมิตรกับพวกเขา แต่ไม่มีคริสตจักรใดในเกลังเข้ าร่วมกับฉันด้ วยการให้ เราใช้
สถานทีkในการทํากิจกรรม อย่างไรก็ตาม การอัศจรรย์เกิดขึนS พระเจ้ าทรงทําให้ ฉันมันk ใจ
ว่าพระองค์ทรงเชิญให้ ฉันทํางานเป็ นหุ้นส่วนกับพระองค์จริง ๆ ฉันไม่เคยรู้สึกว่าพระเจ้ า
ทรงอยู่ใกล้ เท่ากับช่วงเวลาทีkยากลําบากและโดดเดีkยวเท่านีมS าก่อน
คริสเตียนที+เกลังและโบสถ์ ซีโอโอเอส
ศูนย์คริสเตียนอากาเป เป็ นองค์กรคริสเตียนแห่งแรกทีkฉันก้ าวเข้ าหา อากาเปตั Sงอยู่ใน
จุดยุทธศาสตร์ บนถนนโลรองสิบเอ็ด และมีผ้ หู ญิงจํานวนมากจากจีนยืนอยู่หน้ าประตู
ทุกวัน มันเป็ นโอกาสดีทีkจะผูกมิตรกับผู้หญิงเหล่านี S เพียงแค่เชิญพวกเธอมาทีkศูนย์เพืkอ
ดืkมชาด้ วยกัน แต่อากาเปปฏิเสธ ถึงแม้ ว่าฉันจะร้ องขออยู่หลายครังS
เมืkอตอนทีkคริสตจักรต่างๆ ในเกลังได้ เริkมเปิ ดประตูต้อนรับผู้หญิงเหล่านี S พวกเขาก็ต้อง
ตกใจทีkยงั คงเห็นพวกเธอยืนอยู่ด้านนอกของคริสตจักรหลังจากนมัสการเพืkอชักชวน
ค้ าประเวณี คริ สตจักรบางแห่งได้ ช่วยสนับสนุนค่าตัûวเครืkองบินให้ กับผู้หญิงเหล่านี S
หลังจากได้ ยินเรืkองราวทีkน่าสงสารของพวกเธอทีkถูกหลอกให้ มาทีkสิงคโปร์ แต่หลังจาก
นันS หนึkงเดือน ผู้หญิงคนเดิมปรากฎตัวบนถนนเกลังอีกครังS เพราะเหตุนีจS ึงเป็ นทีkเข้ าใจ
ว่าทําไมคริสเตียนทีkเกลังรวมไปถึงอากาเปจึงปิ ดประตูอย่างหนาแน่นต่อหญิงเกลัง
ศิษยาภิบาลซอของอากาเปจะไล่ผ้ ูหญิงเหล่านีอS อกไปจากทางเดินทุกครังS ทีkเขาเข้ า
อากาเป ในการประชุมทีkต่างประเทศครังS หนึkง พระเจ้ าได้ สมั ผัสหัวใจของศิษยาภิบาล
ซอ และตรัสกับเขาถึงการปฏิเสธหญิงเกลัง วันหนึkงขณะทีkศิษยาภิบาลซอนัkงอยู่ใน
คริสตจักรไตร่ตรองถึงหญิงเหล่านี Sว่าเป็ นผู้คนทีkพระเจ้ าทรงรักอย่างสุดซึ Sงเช่นกัน เขาก็
เห็นหญิงชาวจีนอยู่ทีkหน้ าศูนย์ เธอกําลังมองดูคําภาษาจีนทีkว่า “พระเยซูเป็ นองค์พระผู้
เป็ นเจ้ า” จารึกอยู่ทีkประตูของศูนย์ และเธอก็เริkมร้ องไห้ ศิษยาภิบาลซอทีkอยู่ด้านในเห็น
เหตุการณ์ทงั S หมดเริkมร้ องไห้ เช่นกัน เขาเรียกประชุมกับฉันทันที และเปิ ดศูนย์ให้ กับพันธ
กิจเกลังได้ ใช้ สถานทีkโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายจนถึงเวลาทีkศูนย์ปรับปรุงสถานทีkในปี พ.ศ.
2560 (ค.ศ. 2017)! ไม่น่าแปลกใจเลยทีkหลังจากนั Sนสิบปี ใน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018)
ศิษยาภิบาลซอกลายเป็ นหนึkงในผู้อํานวยการของบ้ านใบมะกอก ซึkงเป็ นทีkทีkพันธกิจเก
ลังดําเนินการในปัจจุบนั !
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ยังมีอีกเรืkองทีkน่าอัศจรรย์ คือโบสถ์ซีโอโอเอสซึkงเป็ นคริสตจักรท้ องถิkนของฉันเข้ ามา
ร่วมมือกับพันธกิจเกลัง โบสถ์ซีโอโอเอสเป็ นคริสตจักรทีkมีพลังมาก มีสมาชิกประมาณ
สองสามพันคน และฉันก็เป็ นเพียงสมาชิกธรรมดาคนหนึkงเท่านั Sน ฉันได้ ร้ ูจักกับ
ศิษยาภิบาลวานาจา ผู้ดูแลฝ่ ายต่างประเทศของคริสตจักร จากการเรียนหนึkงใน
หลักสูตรของโบสถ์ ศิษยาภิบาลวานาจาได้ ร่วมเดินทางกับฉันตั Sงแต่ทีkฉันได้ แบ่งปัน
ภาระใจของฉันทีkมีต่อชาวจีนกับเธอ แต่โบสถ์ซีโอโอเอสตั Sงอยู่ในควีนส์ทาวน์ซึkงอยู่
ห่างไกลจากเกลัง ในช่วงเวลานันS ความจําเป็ นเร่งด่วนของฉันสําหรับพันธกิจเกลังคือ
สถานทีkในเกลัง ศิษยาภิบาลเดเร็ค ศิษยาภิบาลอาวุโสของโบสถ์ซีโอโอเอส และศิษยาภิ
บาลซอ รู้จักกันผ่านงานของพวกเขา วันหนึkงศิษยาภิบาลซอได้ เล่าให้ ศิษยาภิบาลเดเร็ค
ฟั งว่าอากาเปร่ วมมือกับพันธกิจเกลังจัดบริการให้ คําปรึกษากับผู้หญิงเกลัง และยัง
บอกศิษยาภิบาลเดเร็คถึงการทีkเขาปฏิเสธฉันหลายครังS จนพระเจ้ าทําให้ เขากลับใจ ใน
บทสนทนาของเขาทังS สอง ศิษยาภิบาลซอก็นึกขึ Sนได้ ว่าฉันมาจากโบสถ์ซีโอโอเอส มีคน
กล่าวว่าศิษยาภิบาลเดเร็คได้ กอดศิษยาภิบาลซอด้ วยนํ Sาตา เมืkอเขาได้ ยินว่าในทีkสุด
อากาเปมอบสถานทีkให้ กับฉันเพืkอช่วยผู้หญิงเกลัง ฉันจึงไม่ร้ ูสึกประหลาดใจเมืkอวันหนึkง
ในขณะทีkฉันและศิษยาภิบาลวานาจากําลังสํารวจความเป็ นไปได้ ทางการเงินช่วยเหลือ
ของโบสถ์สําหรับผู้หญิงริมถนน ศิษยาภิบาลเดเร็คเดินเข้ ามาและพูดว่าโบสถ์ซีโอโอเอส
จะไม่เพียงแค่สนับสนุนพันธกิจเกลังเท่านันS แต่จะสนับสนุนฉันด้ วย ตั Sงแต่ พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008) โบสถ์ซีโอโอเอสได้ ให้ การสนับสนุนฉันทุกเดือน
จงรักเพื+อนบ้ านเหมือนรักตนเอง
การยืนหยัดบนเส้ นทางทีkพระเจ้ าให้ นั Sนไม่ใช่เรืkองง่าย ฉันถกเถียงกับพระเจ้ าว่าจะทําได้
แค่ไหน “เป็ นเรืkองทีkหลีกเลีkยงไม่ได้ ทีkฉันจะต้ องตายในวันหนึkง แล้ วใครจะทําพันธกิจกับ
หญิงเกลังต่อไป?” พระเจ้ าทรงทําให้ ฉันประหลาดใจด้ วยการเผยให้ เห็นไม้ กางเกงบน
โบสถ์เมืkอฉันก้ าวออกจากสถานีรถไฟฟ้าอัลจูนีในวันรุ่งขึนS “คุณเป็ นแค่เริkมต้ น” ฉันได้
ยินเสียงพระเจ้ ากระซิบกับฉันอย่างอ่อนโยนว่า “คนของฉันในเกลังจะรับภาระงานนี S”
ในช่วงหลายปี ทีkผ่านมา ไม่ว่าพันธกิจเกลังจะอยู่ภายใต้ การดูแลขององค์กรวายแวม
หรือโบสถ์ซีโอโอเอส ฉันระลึกอยู่เสมอว่าพันธกิจเกลังเป็ นของคริสเตียนในเกลัง และฉัน
จะไม่หยุดเชืkอมพันธมิตรในอาณาจักรของพระเจ้ า นอกจากพระองค์จะทรงตรัสเป็ น
อย่างอืkน ฉันใช้ เวลาตลอดทังS ปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) เพืkอพิจารณาเวลาทีkเหมาะสม
ทีkพระเจ้ าต้ องการให้ พันธกิจเกลังมุ่งหน้ าไปสู่การเป็ นพันธมิตรกับคริตจักรต่างๆ ใน
เกลังในด้ านอืkนๆ มากขึนS หรือไม่ ในช่วงหลายปี ทีkผ่านมา โบสถ์ซีโอโอเอสได้ จัดหา
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ทรัพยากรทางการเงินและช่วยจัดหาอาสาสมัคร เป็ นเรืkองท้ าทายสําหรับพันธกิจเกลังทีk
จะทํางานอย่างอิสระ ในขณะเดียวกันฉันก็สงสัยว่าพระเจ้ าให้ ความเชืkอมันk แบบเดียว
กันเกีkยวกับชาวเกลังในหมู่คริสเตียนทีkเกลังด้ วยหรือไม่ วันหนึkงขณะทีkฉันอ่านพระคัมภีร์
อยู่นนั S ฉันพบพระธรรม มาระโก 12:29-31 ซึkงเขียนว่า “จงรักเพืkอนบ้ านเหมือนรัก
ตนเอง” โดดเด่นสะดุดตาฉัน! ฉันเชืkอว่านัkนคือหัวใจของพระเจ้ าทีkจะให้ คริสเตียนใน
เกลังออกไปประกาศกับเพืkอนบ้ านของเขา รวมไปถึงผู้คนทีkทํางานย่านโคมแดงในเกลัง
ฉันรู้ว่าพระเจ้ าจะทรงไปก่อนหน้ าฉัน เพืkอตรัสกับคริสตจักรทีkเกลังเกีkยวกับการงาน
เหล่านี S
เมืkอฉันพูดคุยกับศิษยาภิบาลแดเนียล ศิษยาภิบาลอาวุโสคนใหม่ของโบสถ์ซีโอโอเอส
เกีkยวกับการตัดสินใจให้ พนั ธกิจเกลังได้ ดําเนินงานอย่างอิสระภายใต้ บ้านใบมะกอก ซึkง
เป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนทีkเราจดทะเบียนเป็ นบ้ านกึkงวิถีสําหรับอดีตหญิงเกลังในปี
พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) เขาไม่เพียงแต่แสดงความเข้ าอกเข้ าใจเท่านันS แต่ยงั มุ่งมันk ทีk
จะให้ โบสถ์ซีโอโอเอสสนับสนุนพันธกิจเกลังต่อไป ในวันทีk 10 เมษายน พ.ศ. 2561
(ค.ศ. 2018) ฉันได้ พบกับศิษยาภิบาลวายซีและศิษยาภิบาลคิมจากอากาเป ในเช้ าวัน
นันS พระธรรม ลูกา 10:27 ปรากฎในข้ อพระคัมภีร์ประจําวันของฉัน พระเจ้ าทรง
อัศจรรย์!
“‘จงรักองค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระเจ้ าของท่านอย่างสุดใจ สุดจิต สุดกําลัง และสุดความคิด
ของท่าน’ และ ‘จงรักเพืkอนบ้ านเหมือนรักตนเอง’”
ลูกา 10:27 TNCV
เราจะดูแลคนที+คุณรัก!
ในช่วงหลายปี ทีkผ่านมา หนึkงในปัญหาใหญ่ทีkฉันต้ องต่อสู้คือการให้ เวลากับลูกชายทังS
สามคนของฉัน ฉันมักรู้สึกผิดทีkไม่มีเวลาให้ กับลูก ๆ ของฉันอย่างเพียงพอในการสอน
พวกเขาเกีkยวกับการเรียน รวมถึงการไม่ได้ ส่งพวกเขาเข้ าเรียนพิเศษใดๆ เนืkองจาก
ข้ อจํากัดทางการเงิน เพราะเหตุนใี S นช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ฉันจึง
พิจารณาออกจากพันธกิจเกลังอย่างจริงจัง พันธกิจเกลังได้ มีการบุกเบิกในเกลังแล้ ว
มันอาจเป็ นเรืkองง่ายสําหรับคริสเตียนสักคน ทีkถึงแม้ ว่าเขาจะไม่ได้ อยู่ภายใต้ พนั ธกิจเก
ลัง ก็สามารถรับไม้ ต่อในการทําพันธกิจทีkซ่องได้ ยิkงไปกว่านันS เดวิดลูกชายคนโตของ
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ฉันกําลังจะสอบพีเอสแอลอีเมืkอเขาจบระดับประถมศึกษาในปี ถัดไป ฉันรู้สึกว่าจําเป็ น
จะต้ องให้ เวลากับเดวิดในช่วงเตรียมสอบพีเอสแอลอีของเขา
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) พันธกิจเกลังร่วมกับศิษยาภิบาลซอจาก
อากาเป จัดงานชุมนุมเกลัง คริสตจักรในเกลังและพันธกิจต่าง ๆ ในเกลังได้ รับเชิญให้
มานมัสการแสวงหาพระพักตร์ ของพระเจ้ าร่วมกัน
ในงานนันS ฉันเห็นภาพหนึkงในห้ วงความคิดของฉัน เป็ นภาพฤดูหนาวทีkมีหิมะตก พระ
เยซูทรงจับมือลูก ๆ ทังS สามคนของฉันซึkงสวมเสื Sอผ้ าทีkอบอุ่น ฉันพยายามมองใกล้ ๆ ทังS
เคลวินและฉันไม่ได้ อยู่ในเหตุการณ์นั Sน ฉันรู้ว่าพระเจ้ าให้ ความมันk ใจกับฉันว่าพระองค์
จะดูแลคนทีkฉันรัก ตังแต่
S นนั S มาฉันก็ตดั สินใจไม่คิดทีkจะออกจากพันธกิจเกลัง เว้ นแต่
พระเจ้ าจะบอกให้ ฉันทําเช่นนั Sน
สิ+งที+พระองค์ ตรัส ทรงทําให้ สําเร็จ
ในช่วงต้ นปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ด้ วยการจัดเตรียมของพระเจ้ า ฉันได้ พบกับ
เชสเตอร์ พีkน้องผู้ดูแลบ้ านพันธกิจศรัทธา เขาพาฉันชมรอบ ๆ อาคารศูนย์แห่งใหม่เพืkอ
สํารวจความเป็ นไปได้ ทีkจะร่วมงานกับพันธกิจเกลัง ฉันได้ เล่าถึงการต่อสู้ในช่วงแรกทีkจะ
ลงจากตําแหน่งทีkพันธกิจเกลัง เชสเตอร์ ถอนหายใจและพูดว่า “มันเป็ นเพียงหนึkงในการ
สอบหลายครังS ในชีวิตลูก ๆ ของเรา” ข้ อคิดเห็นของเขาปลุกให้ ฉันตืkนขึ Sนและเริk มมอบ
ภาระเรืkองสอบพีเอสแอลอีของเดวิดให้ กับพระเจ้ า
ในวันนั Sนเอง ฉันจอดรถทีkทางแยกและสังเกตเห็นว่าทางขวาของฉันคือโรงเรียนมัธยมใน
ฝันของเดวิด “เดวิดจะได้ เข้ าเรียนทีkนีk” ฉันได้ ยินเสียงกระซิบของพระเจ้ า จะเป็ นไปได้
อย่างไร ฉันคิดว่าความคิดนันS ตลกสิ Sนดี เพราะทีkนีkเป็ นโรงเรียน “รับตรง” และเดวิดก็
ไม่ได้ รับเลือก แต่สําหรับพระเจ้ าแล้ ว สิkงทีkพระองค์ตรัสก็เป็ นไปตามนันS โรงเรี ยนเชิญ
เดวิดให้ สมัครเข้ าเรียนอีกครังS พร้ อมกับผลสอบพีเอสแอลอี ซึkงลูกก็ไม่ได้ อยู่ในกลุ่มทีkมี
คะแนนสูงสุด แต่อาจารย์ทีkสมั ภาษณ์เดวิดดูเหมือนได้ รับแรงบันดาลใจอย่างมากจาก
ความจริงทีkว่า เดวิดไม่เคยได้ เรียนพิเศษเลยตั Sงแต่เด็ก ดังนันS เดวิดจึงได้ รับเลือกให้ เข้ า
เรียนในทีkสุด พระเจ้ าไม่เคยผิดคําสัญญากับผู้ทีkเชืkอฟั งพระองค์
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ผลประโยชน์ทีkยิkงใหญ่ทีkสุดของฉันในการรับใช้ พนั ธกิจเกลังตลอดช่วงสิบสองปี ทีkผ่าน
มา คือการได้ สมั ผัสกับความแท้ จริงของพระเจ้ าในทุกความท้ าทาย และเติบโตขึ Sนใน
การเรียนรู้การเป็ นหุ้นส่วนกับพระองค์เพืkอเอาชนะสิkงทีkเป็ นไปไม่ได้
ในขณะทีkคุณอ่านเรืkองราวของ พระเจ้ าที+เกลัง หากคุณกําลังต่อสู้กับช่วงเวลาทีk
ยากลําบาก อย่าท้ อถอย คุณไม่ได้ อยู่อย่างโดดเดีkยว!
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